
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 18.08.2021 

          

 

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 4182/12.08.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1405.  

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de 

Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe camera 1, etajul 1.  

La ședință au participat domnul primar – Popescu Cristian Victor-Piedone și 

domnul Secretar General – Mănuc Florin.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bună ziua, stimate colege, stimați colegi! Rog pe domnul secretar general să 

facă prezența.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Bună ziua!  

 

1. Agafiței Gheorghiță – prezent  

2. Agheorghiesei Emil - prezent 

3. Bîrsan Mihai - prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent  

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

7. Ducuță Alexandru – prezent 

8. Găină Maria – prezentă  

9. Gorneanu Mihaela – prezentă - on line 

10. Ilie Cătălin-Andrei – prezent – on line 

11. Iofciu Ion - prezent 

12. Ioniță George – prezent - on line 

13. Kofod Helen-Daniela – prezentă - on line 
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14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent  

16. Matei Ion - prezent 

17. Mălăelea Daniel – prezent – on line 

18. Melnic Constantin-Ion - prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent - on line  

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent  

22. Pop Claudia-Ramona - prezentă 

23. Roșca Iustinian – prezent  

24. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă  

26. Țigănuș Marian - prezent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent 

 

Sunt prezenți 27 de consilieri locali: în sala de ședințe - 21 consilieri; on-line 

– 6 consilieri (Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Naciu Constantin-Vladimir și Mălăelea Daniel) 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă mulțumesc! Dau citire ordinii de zi: 

 

1. Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

19.07.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 

anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr. 

81/04.05.2021, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în 

anul școlar 2021-2022, a proiectului educațional Abilități de viață 

independentă (AVI); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului In Honoris – elevi de nota 

10 în Sectorul 5 pentru stimularea performanței școlare; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local 

al Sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ 
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preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din Sectorul 5, în 

anul școlar 2021-2022; 

6. Proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131 a 

proiectului Sunt special, dar vreau la școală!, în anul școlar 2021-2022; 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe parcursul anului 

școlar 2021-2022, a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de 

Chibrituri, nr. 7-9, către Grădinița Nr. 269; 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului 

de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative București; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de funcționare a 

Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România – Sector 5 București, 

în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru 

Moțoc din Str. Spătaru Preda, nr. 16, Sector 5; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de 

evenimente al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, pentru anul 

2021; 

11. Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 5 al Municipiului 

București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 5 la constituirea 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul 

București; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 

ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor/autovehiculelor 

staționate neregulamentar prevăzută de Regulamentul de aplicare a 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi de O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe domeniul public aflat în raza 

administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a despăgubirilor 

pentru proprietarii autovehiculelor avariate prin căderea arborilor sau ramuri 

ale acestora, existenți pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 5 

al Municipiului București; 



4 
 

14. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și 

punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru 

obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 

5 – SYS5”, în noile obiective de investiții (parcuri, locuri de joacă, grădini 

publice, parcări publice supraterane) finalizare sau aflate în curs de 

implementare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului - cadru al documentației 

pentru emiterea ”Adeverinței privind edificarea construcțiilor executate fără 

Autorizație de Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizației de 

Construire, şi pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripție”, conform art. 

37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

consolidare, modificări interioare, modernizare, refacere, împrejmuire și 

schimbarea destinației imobilului existent la adresa din str. Munții Carpați nr. 

72, Sector 5, compus din S+P+2E și supraetajare cu nivel, o singură dată, 

rezultând în final un imobil cu regim de înălțime S+P+3E, cu funcțiunea de 

centru de Recreere, Educație și Dezvoltare Personală pentru Copii; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

– str. Dumbrava Nouă nr. 24A, construire imobil de locuințe colective 

S+P+2E+3Er; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

– Intrarea Cosmina nr. 19A, construire locuință unifamilială P+1E; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 și a anexei 

nr. 5 ale hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, respectiv a 

Caietului de Sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare și 

întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de 

învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5și a listei 

tarifelor care vor fi practicate de către delegat în relația cu delegatarul; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de Sarcini și a Anexei nr. 1 

a CONTRACTULUI CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR 

PUBLICE DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 5 al Municipiului București 

și a CAPITOLULUI V din cadrul acestui contract, prin Actul adițional nr. 1; 

21. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

26/20.02.2020 și pentru majorarea capitalului social prin aport în natură, a 
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AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., vărsarea de capital 

social prin aport în natură pentru INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. și vărsare de 

capital social prin aport în natură pentru SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., 

societăți comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al 

Sectorului 5; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii veniturilor proprii rezultate din 

prestări servicii medicale de către Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului-pilot 

“Recuperarea respiratorie și fizică a pacientului post COVID-19” de către 

Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”; 

24. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni; 

Discuții. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

În afara de punctele pe care le-am citit, până acum, mai sunt pe ordinea de zi 

suplimentară două proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 127, 

în anul școlar 2021 – 2022, a unui proiect de educație prin sport; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată 

de membrii comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 114/17.06.2021 cu 

reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. în vederea stabilirii condițiilor 

unei posibile modernizări a corpului C36 din Calea Rahovei nr. 266-268, în 

care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica și pentru 

aprobarea încheierii contractului de închiriere a spațiului menționat 
 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Dacă îmi permiteți, domnule președinte! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog! 
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Executivul va retrage, pentru a duce un proiect îmbunătățit, punctul 20 al 

ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de Sarcini și a 

Anexei nr. 1 a CONTRACTULUI CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII 

SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 5 al 

Municipiului București și a CAPITOLULUI V din cadrul acestui contract, prin 

Actul adițional nr. 1. Este vorba de tarifele societăților. Mai este de lucrat... s-au 

găsit câteva... și o să-l punem, data viitoare, pe ordinea de zi. Atât! 

 

La ora 1417 intră în sala de ședință domnul consilier Ilie Cătălin Andrei. 

Prezenți în sala de ședință 22 de consilieri. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da, vă mulțumesc, domnule primar! Supun la vot ordinea de zi suplimentară. 

Domnul secretar general?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Mălăelea Daniel și Țigănuș Marian) și 11 voturi împotrivă 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, 

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), ordinea de 

zi suplimentară a fost aprobată. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Supun votului consiliului local ordinea de zi a ședinței și rog pe domnul 

secretar general...  
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru Ordinea de Zi? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Mălăelea Daniel și Țigănuș Marian) și 11 voturi împotrivă 

(Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, 

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), ordinea de 

zi a fost aprobată. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Înainte de a începe dezbaterile pe punctele ordinii de zi dau cuvântul domnului 

Primar.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Aș dori, înainte să dezbatem proiectele de hotărâri și să fie supuse votului 

dumneavoastră ca domnul consilier Ceti Claudiu să vă facă o informare privind 

situația Pieței Rahova și ce s-a constatat la zi. Veți primi și în format scris pentru toți 

consilierii ce vă va expune domnul Ceti. 

 

Dl Ceti Claudiu 

 Bună ziua, domnilor consilieri, și vă mulțumesc, astăzi, pentru prezență. O să 

încep cu o scurtă prezentare a situației, de fapt, a tot ce înseamnă contracte de 

asociere între Societatea Economat Sector 5 S.R.L. și Administrația Piețelor.  

Această colaborare a început odată cu anul 2001 și a continuat timp de 

aproximativ 20 de ani. În mod special o să discutăm, astăzi, despre Piața Rahova în 

sine.  

O situație destul de bulversantă care nu are doar o singură problemă. Are atât 

probleme tehnice, are probabil, probleme politice, are probleme de nuanță, dar și 

probleme de altă natură. Probabil toată lumea se întreabă „De ce nu lucrează nimeni, 
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astăzi, la Piața Rahova?” sau „De ce activitatea nu se desfășoară în piața?”. 

Răspunsul este simplu: piața este în construcții, au sistat lucrările din motive de 

siguranță și securitate, în urma controalelor efectuate... acest lucru s-a întâmplat, nu 

doar în primul control, să spunem așa, mai amănunțit, pe parcursul anului 2020, dar 

s-a întâmplat și de curând.  

În completare, și aici cu siguranță ar trebui... cu colegii noștri, din aparatul de 

specialitate, noi am constatat destul de curând. În momentul de față, tot complexul 

agroalimentar Rahova nu deține număr cadastral. Mai mult decât atât, nu deține 

cadastru, nu deținem intabulare. Acestea au fost amânate începând cu anul 2016 (vă 

dați seama, deci acum 5 ani de zile). Știm foarte bine, ca pentru a deține un certificat 

de urbanism, nu mai vorbesc de autorizație de construcție, minimul de documentație 

este să poți să ai un certificat de urbanism sau să ai măcar un număr cadastral. Să 

poți să faci dovada proprietății sau administrației. Azi, nici Economat, nici, eu știu, 

Consiliul Local Sector 5, nici sectorul 5, să spunem, nici Administrația Piețelor nu 

are intabulat nici măcar dreptul de administrare. Bineînțeles, proprietar fiind 

primăria generală sau statul român, cum este el cunoscut.  

Acest lucru se transpune, de multe ori, și la celelalte piețe, indiferent că 

vorbim de Ferentari, că vorbim de Cotroceni, sunt probleme de natură juridică 

fabuloase.  

În completare, după tot ce s-a identificat și după ce reușim să clarificăm 

situația, am constatat, de fapt, că pe parcursul anului 2019, în urma unui alt contract, 

da? Știm foarte clar că... din actele contabile, momentan, și din ce a putut să constate 

atât administratorul judiciar, cu echipa dumnealui, cât și administratorul special, 

repet, din anul 2005, până în anul 2008, pe parcurs de câțiva ani de zile, (avem aici 

un raport), s-au investit (vă rog frumos să notați, cel puțin să constați suma) 103 000 

000 de lei doar pentru Piața Rahova, iar astăzi nu este funcțională. Pare ciudat ce vă 

spun... plus contractul care a apărut în 2018, bineînțeles, unde nici noi nu știm, în 

realitate ce s-a întâmplat.  

De ce vă spun asta? Suntem oameni responsabili, iar cu intenția domnului 

Primar Popescu Piedone, am făcut tot ce ne-a stat în putință, și vom face tot ce ne 

stă în putință, pentru că suntem responsabili. Ne interesează siguranța cetățeanului 

și a comercianților din Piața Rahova. Am constatat, că de fapt, sunt contracte dublate. 

De ce spun asta? Pentru că imediat după ce a existat o formă de, să spunem așa, act 
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adițional, un alt contract pentru o remodernizare după atâtea investiții făcute în Piața 

Rahova (tot complexul agroalimentar, să îi spunem).  

În 2018 a existat o asociere între două companii. Una se ocupa de construcție 

și alta de proiectare. O asociere care, pe parcurs, bineînțeles, iar s-a schimbat (s-a 

schimbat constructorul, hai să numim așa), iar la noi au apărut două contracte 

identice făcute la 16 zile unu de altul. Unu prin licitație directă, să îi spun așa, și unul 

prin licitație publică, ca să fie foarte clar. Cu aceeași sumă, cu același obiect. Mai 

mult decât atât, am observat că în acești ani de zile, după 2018 în coane, până în 

2020 s-au făcut vreo 9 milioane jumătate, 10 milioane de plăți în avans. Neavând în 

spate, sau neaducând constructorii documente justificative vizavi de tot ce a 

însemnat lucrări, etape de lucrări. Nu au existat fazări, nu au existat etape, măcar 

parțiale, dar reale, pentru că ce să vedeți? Nu exista șantier, dar lucrările au continuat, 

în continuare.  

Vi se pare ciudat ce spun acum, dar asta este realitatea. Lucrul ăsta a dominat, 

bineînțeles, cu semnarea unei autorizații de funcționare, să o numesc așa, unei 

recepții parțiale, în ghilimele parțiale, pentru că nu există.  

De ce spun asta în ghilimele? Pentru că ea nu a fost semnată de factorii 

decidenți. Nu a fost semnată de către constructorul de la vremea respectivă, nu a fost 

semnată de către reprezentant al poliției locale, cel care verifică constricțiile, nici de 

către I.S.C. De ce spun I.S.C.? Pentru că știm bine, la toate investițiile, unde sunt 

bani de la buget, mai ales că (și să nu uităm că nici Economatul chiar dacă este 

Societate comercială, un S.R.L.  pe legea 31/1990), apare pe lista societăților de 

utilitate publică, adică este clar că și ea trebuie să se supună acelorași reglementări 

ale societăților publice, cel puțin la acest capitol.  

Nu au existat, ce să zic, mulți factori care ar fi trebuit să semneze și care aveau 

autoritate. Totuși, s-a dat voie, sau cel puțin s-a intrat, a permis, atât comercianților... 

dar să nu uităm în ce perioadă ne aflam atunci, și nu vreau să deschid acest subiect, 

în ce perioadă a anului ne aflam și ce eforturi se făceau pentru a se intra în piață.  

Numai că... imediat după... sunt mulți oameni sau angajați ai Primăriei 

Sectorului 5, au conștientizat, și-au dat seama de problemă, și-au dat seama de 

situația gravă în care ne aflăm, mai ales că după au urmat și niște incidente vizavi de 

tot ce înseamnă structura acelei piețe, da? A căzut tavanul, infiltrații... o întreagă... 
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mă rog... și asta nu am constatat noi, a constatat în urma unei expertize, pentru că 

noi... eu sunt doar un cititor, să îl numesc așa, al informărilor și al expertizelor unei 

persoane care constată și informează mai departe persoanele abilitate.  

Azi, pe lângă situația neclară a plăților. Azi, pe lângă lipsa documentației 

efective... chiar dacă mâine ar veni pe masă un act de construcție, nu ai cum să îl 

semnezi pentru că nu ai actul de proprietate.  

Cine este constructorul? Plecăm ... pentru că ar fi o companie în insolvență. 

Da? Economat Sector 5 este o companie care pe 26 Martie a intrat în procedură de 

insolvență. Și asta ca să fie și mai negru posibil, președintele consiliului creditor, 

adică șeful creditorilor, să îl numesc așa, nu este nimeni altul decât constructorul de 

la Piața Rahova, adică... să fie treaba cât se poate de neagră pentru noi.  

Toate cele trei firme reprezintă cele mai mari dosare ale Economat, Primăria 

Sector 5, D.N.A., D.I.I.C.O.T. și alte instituții de genul, cu trei litere, și care se ocupă 

cu totul și cu totul altceva, nu de comerț. 

Vă dați seama ce decizie se ia în acel comitet creditor, cât de greu este pentru 

administratorul judiciar și administratorul special să țină pe linia de plutire aceste 

companii.  

Și mai mult decât atât, să vă dau un exemplu clar, s-a introdus pe ordinea de 

zi a comitetului creditor evaluarea bunurilor identificate în acele depozite... De două 

ori au fost respinse, dar avem speranța că judecătorul silvic, judecătorul care probabil 

ne va aproba, să demarăm procedura de evaluare și valorificare a bunurilor găsite, 

identificate în acele depozite (cutii, cutiuțe, cântare, hârtii, hârtiuțe și cine mai știe 

ce produse), pentru a le putea valorifica și a face efectiv un buget. Să reușim să facem 

un plan de reorganizare și de a funcționa această companie.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnule consilier, cu tot respectul, ați deraiat puțin de la subiect. Vorbim de, 

strict, Piața Rahova. De ce nu putem... 

 

Dl Ceti Claudiu 
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Tot acest lucru... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Știu că tot acest lucru duc în... dar de ce nu putem... și asta este o problemă la 

care cu toții trebuie să ne gândim, nu numai executivul ci și dumneavoastră, 

legislativul. Vine toamna, vin ploile și trebuie să găsim soluții pentru cetățeni, pentru 

producători sau pentru comercianții din acele corpuri.  

De aceea soluțiile le așteptăm și din partea dumneavoastră, ca și propuneri. 

Ăsta este... atunci... scoțându-i afară și declarând că 40-45 de zile va dura, nu știam 

ce găsesc în documente, iar eu nu o să-mi asum responsabilitatea având... așa să zic... 

acel plafon stă în niște ace de sudură care nu este sudat sau... la bazele pilonilor, la 

structura de rezistență, ați văzut, deja s-au... geamurile au început să se preseze... 

probabil se întâmplă ceva cu acea construcție și nu cred că avem nevoie de un 

eveniment nefericit.  

În schimb rămânem cu această problemă până când cei abilitați și... atât 

constructorul, care la un moment dat.... 

Până la urmă ori o dai jos, ori o... nu este... este foarte groasă problema cu 

Piața Rahova în ansamblul ei. 

Căutăm, inclusiv cu cei de la Economat și administratorul judiciar, dar apelez 

și la ajutorul dumneavoastră să găsim soluția pentru acei comercianți și să găsim 

soluția pentru Piața Rahova. Orice informare la secundă, i-am spus domnului 

consilier, și celor de la Economat și Administrația Piețelor de la o săptămână la alta, 

sau dacă nu lunar să vă prezinte situația la zi și ce s-a mai întâmplat raportat la 

această piață.  

Ori facem o construcție provizorie în locul corturilor, din.... nu știu... 

termopan... eu știu... nu știu ce soluție, dar... nu putem băga, și chiar dacă ar începe 

reconsolidarea, reconstrucția acelor investiții făcute... nu știu... unde și de către cine, 

că astăzi încă se caută documente, necesită timp și iarna ne va prinde cu piața în 

stradă.  

Ăsta este adevărul! De aici, dacă mai este ceva, pe scurt, ca să intrăm în 

ședință.  



12 
 

 

Dl Ceti Claudiu 

Am creat un grup de lucru, deja au venit cu două propuneri, dar orice 

propunere a noastră, prima întâlnire, sau cel puțin prezentarea consiliului director și 

a transmiterea mai departe către judecătorul silvic va fi abia în luna octombrie, ca să 

înțelegeți. Totul merge foarte greu, este pe legea insolvenței. Cât timp în actele 

contabile figurează niște investiții nu se poate da cu titlu gratuit, mutat de la o 

instituția la alta, mai mult decât atât, nu vor fi de acord.  

Gândiți-vă că președintele este chiar cel care construiește, și noi nu îl plătim 

pentru că noi îi cunoaștem lucrările și credeți-mă, chiar este greu să îl refuzi.  

Se lucrează, avem o .... cu primăria generală a capitalei. Am făcut documente 

și mai întâi să intrăm în legalitate și să ne intabulăm... dreptul de administrare. Este 

primul lucru pe care trebuie să îl facem. Vă mulțumesc! Vă țin la curent cu toate 

detaliile vizavi de Piața Rahova. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Trecem la punctul 1 al ordinii de zi - Proces verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 19.07.2021. Cu privire la acest punct sunt 

discuții? Constat că nu. Domnule secretar general vă rog să supuneți la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru acest punct? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, 

Ștefănescu Georgiana-Raluca, Agafiței Gheorghiță, Mălăelea Daniel și Țigănuș 

Marian) și 2 abțineri (Bîrsan Mihai și Zamfirescu Leonard-Niculae), Procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 19.07.2021 a fost 

aprobat. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin 

H.C.L. nr. 81/04.05.2021, cu modificările și completările ulterioare.  

Cu privire la acest punct sunt discuții? Vă rog, domnule Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Bună ziua, grupul U.S.R. P.L.U.S. a solicitat, înaintea ședinței, scoaterea 

acestui punct de pe ordinea de zi. Este a treia oară când nu se ține cont de 

comunicarea oficială. Nu este niciun fel de problemă, pentru asta există organe 

administrative să rezolve lucrurile.  

Menționăm că acest punct este introdus ilegal pe ordinea de zi 

necorespunzând legilor în vigoare. Și anume: Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, prevede la art. 19, alin. (2): 

„Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba 

rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare 

a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.” 

Nu avem fundamentarea. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Doamna director economic, domnule secretar. Dacă vreți să... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Sau cel puțin grupul nostru nu a primit fundamentarea... 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Fundamentarea a fost transmisă. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ca niciodată am ținut ca înainte de ședință să ajungă la toată lumea.  
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Alt consilier care a primit fundamentarea? Noi suntem de la U.S.R. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Nu s-a primit. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu. Noi nu am luat după US.R. sau P.N.L. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Păi asta spun. Nu s-a primit! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Domnilor, acum nu facem aici jocul cuvintelor, dar... Doamna director 

economic... 

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Da, domnul Primar.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu s-au transmis? 

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Deci, eu le-am dat la secretariat consiliul local Raportul de specialitate și lista 

de investiții.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Ați spus că s-au dat tot, ca niciodată. Dumneavoastră mi-ați spus „Dom`ne ca 

niciodată...” 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Doamna Dună, s-a transmis lista de fundamentare? 
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Dna Dună Mariana 

Tot ce a fost în spatele Proiectului de Hotărâre, de la Raportul de specialitate... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Există o oră când ați dat e-mail-ul ăla și ce dată? 

 

Dna Dună Mariana 

Sigur că da! 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nu vorbim de un e-mail ci de fundamentare. Este un document separat care... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Lista de investiții nu este fundamentarea. 

 

Dna Dună Mariana 

Ați primit Anexele, ați primit Raportul, ați primit Referatul de aprobare, chiar 

inițial, în data de 12.08.2021. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Și fundamentarea? Unde este fundamentarea? 

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Deci, bugetul s-a fundamentat... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Unde este fundamentarea transmisă consilierilor? Spuneți! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Roșca, calm! Lăsați-o să răspundă. Nu suntem la anchetă.  

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Deci, v-am transmis Raportul de specialitate și lista de investiții. Raportul de 

Specialitate și lista de investiții au fost întocmite pe baza notelor de fundamentare 

primite de la Direcția Generală de Achiziții și de la unitățile de învățământ. Da? 
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Deci, modificările au fost pe capitolele 59 – Autorități executive, unde s-au cuprins 

lucrări pentru unitățile de învățământ: lucrări de reparații și igienizare. Pe capitolul 

61 – Poliție Locală unde s-a inclus un sistem de supraveghere SYS. Pe capitolul 65 

–Învățământ unde au fost modificări la Școala 280 și Colegiul Energetic Dimitrie 

Gusti. 

De asemenea, modificări au mai fost pe capitolul 67 pentru servicii de 

întreținere spații verzi. Mici modificări pe capitolele 70 și 84. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Întrebarea rămâne. Ne-a explicat doamna ce a modificat în buget, dar 

întrebarea rămâne. Și în dosarele primite astăzi nu există notă de fundamentare. 

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Și eu vă spun că bugetul s-a făcut pe baza notelor de fundamentare primite de 

la unitățile de învățământ și... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Roșca, vă rog frumos! Nu stăm de dialoguri. Fiecare își expune 

punctul de vedere fără opreliști, dar nu intrând în polemici. 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Am reținut ce spune domnul consilier...  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În plus, ca să... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Așteptați să termine. Doamna Disăgilă, mai aveți ceva de spus? 

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Nu mai am.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Duceți-vă în sală.  
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Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Dacă vreți pot să spun  pe unități de  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Nu! Duceți-vă în sală. Este bucătăria la noi. Vă ascult, domnule consilier.  

 

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta 

Mergeți doamna Disăgilă, vă rog! Poftiți domnul... 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

O propunere de Proiect de hotărâre, cum am ascultat-o pe doamna director 

economic, în baza a căror documente noi avem de destupat 533 din 1108, date de 

poliția locală. În niciun caz de învățământ, în niciun caz de altceva din ce ne-a spus 

doamna director. Asta scrie în proiect. Probabil că a rămas de la vechia rectificare, 

dar... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Deci, domnule consilier, încă o dată... Da, respect intervenția dumneavoastră, 

este fundamentată, dar este foarte greu... noi, executivul... dacă s-a făcut această 

greșeală, care nu este permisă, să spun, ca să nu mai existe asemenea discuții, notele 

de fundamentare pe întreg bugetul le aveați. Că nu au apucat să transmită nota de 

fundamentare generală, dar cunoscătorii citirii unui buget își dau seama din ce s-a 

transmis înainte că nu sunt lucruri ascunse, sau că cineva, voit, nu a transmis această 

notă de fundamentare generală existentă celor precursoare rectificării bugetului.  

O să iau măsurile ce se impun în aparatul propriu ca pe viitor să nu se mai 

întâmple derapaje de genul ăsta. Repet, nu sunt voite sunt datorită volumului mare 

de muncă și... c-am asta este, să nu mai intru în detalii.  

Încă o dată, dacă această notă nu a ajuns la dumneavoastră, domnilor 

consilieri, îmi asum acest derapaj. Repet: involuntar, al aparatului propriu, datorită 

volumului de muncă, dar, cine citește în detaliu bugetul, vede că nu este nimic de 

ascuns, existând acele note de fundamentare precursoare rectificării bugetului. Vă 

mulțumesc! 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

Nicio notă de fundamentare nu au primit consilierii. Să fim corecți.   

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Pe cele vechi.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Nici pe cele vechi. Dacă ne uităm la ședințele anterioare, am atras atenția de 

fiecare dată și mi s-a zis că „Este de muncă, data viitoare facem bine.”  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Păi asta este. Cum spunea și domnul secretar, notele de fundamentare sunt 

cuprinse în Raportul de specialitate. Acolo trebuia să le căutați.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este legea finanțelor... 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Bun, am înțeles! Intrăm într-o polemică... Eu zic că până la urmă trebuie să 

avem o polenică constructivă, dar am înțeles ce se întâmplă. Vedeți că din ce în ce 

aducem mai mult spre cunoștința voastră. Facem eforturi să nu deranjăm, executivul-

legislativul și să vă punem informația... având și dumneavoastră posibilitatea 

interacțiunii directe cu aparatul propriu... din consilieri sunteți 24/24... puteți pune 

întrebări și să vi se pună răspunsuri, dar... a fi consilier, și asta zi de zi în aparatul 

propriu cu un volum imens de lucru... nu este o scuză nici pentru noi, dar nici pentru 

dumneavoastră. Puteți veni, cum ați venit de multe ori în cadrul primăriei, în cadrul 

ședințelor comisiilor și s-o băgați în ședință pe doamna Isabela să vă pună la 

dispoziție, sau să vă explice cei cu și în ce fel. 

Da. Astăzi aveți dreptate, mi-am cerut scuze în fața dumneavoastră.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dacă mai sunt alte luări de poziție cu privire la acest aspect? 
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Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Se poate și on-line? Domnule președinte, sunt Helen Kofod! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Da. 

 

 Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Mulțumesc! Voiam să spun că într-adevăr domnule primar v-ați cerut scuze la 

ultimele ședințe de aprobare a bugetului pe motivul că este un volum mare de muncă. 

Ceea ce înțeleg, pentru că știu cum e să ai multe de făcut și o dată de predare strânsă. 

Dar trebuie să ne înțelegeți și pe noi, că noi am fost trimiși, aici, de locuitorii 

Sectorului 5 să ne facem și noi treaba. Ori dacă dumneavoastră ne dați toate datele 

cu o zi, două înainte, chiar mai puțin. Primim documente chiar înainte de ședință 

legate de buget. Este foarte greu pentru noi să înțelegem despre ce este vorba și să 

putem judeca limpede ceea ce ni se propune. Atunci, eu, consider că nu judec 

intenții, eu consider că toată lumea are intenții bune. Și atunci dacă avem intenții 

bune să facem bine pentru locuitori, haideți să ne respectăm reciproc și să ne 

trimitem toate datele cu argumentele necesare. Ceea ce colegul meu spunea de nota 

de fundamentare este de fapt pentru noi să înțelegem de ce propuneți acele 

modificări. Și atunci dacă înțelegem și înțelegem de unde vin banii și cum se 

cheltuiesc, nu cred că veți mai avea voturi împotrivă. Dar în afară de acest lucru, aș 

vrea doar o întrebare pentru doamna director care a mărit veniturile pe fonduri 

europene și atunci așa cum am întrebat acum două luni pe domnul Ceti, mi-a răspuns 

atunci frumos. De unde vin acești bani, pentru că acum 4-5 zile s-au mărit cu 11 

milioane de euro. Nu înțeleg de unde și cum pentru că cheltuielile  pe aceste fonduri, 

dacă mă uit în bugetul de cheltuieli, sunt tot aceleași. Nu înțeleg cum apar aceste 

fonduri în august, după mijlocul lui august. Mulțumesc! 

 

Dl Claudiu Ceti 

 Buna ziua doamnă, Ceti Claudiu! Noi am pregătit exact cum ați spus 38 de 

fișe de proiecte pentru următoarea perioadă și trăim cu speranța ca în perioada 
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imediat următoare nu doar pe PNDL (Planul Național de Dezvoltare Locală), dar cel 

puțin pe fondul de mediu să reușim să depunem cererile de finanțare, să avem banii 

pregătiți... să fim pregătiți pentru a demara proiecte pentru cele 38 de fișe de proiect 

pregătite... Noi avem pregătite în momentul de față ghidurile ...avem pregătită 

documentația sperând în continuare să nu ne prindă pe picior greșit deschiderea noii 

strategii de finanțare 2021-2027. Așa că așteptăm. Ce să vă spun așteptăm și totodată 

o să apară această sumă de bani și în strategia de dezvoltare sau cel puțin proiecte în 

strategia de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Da. Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări? 

 

Dl consilier Iustin Roșca 

E bine spuneți dumneavoastră ca să aveți fișele pregătite pentru a fi aprobate. 

Dar noi știm că veniturile din buget sunt după ce efectuăm  cheltuielile și de-abia 

atunci le putem trece. Cum explicați că noi aprobăm în octombrie și până în 

decembrie, implementăm, cheltuim, facturăm către Uniunea Europeană și o să intre 

înapoi ca și calendar. Eu întreb că vorbim despre 500 000 mii lei. 

 

 Dl Claudiu Ceti 

       Repet. Nu vrem să ne prindă nepregătiți. Aceasta este doar o proiecție bugetară. 

Așa cum o să vă explice și doamna director economic...Noi doar bugetăm suma 

respectivă. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

        Da, vă mulțumim domnule consilier, mai este cineva? Domnule Agheorghiesei, 

vă rog! 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 
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        Am crezut că în ședințele de consiliu unii i-au cuvântul odată de două ori...dar 

unii sunt abonați...de drept. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Vă rog frumos, haideți să păstrăm...Încă odată, mi-am propus atâta timp cât 

dețin președinția să existe o anumită disciplină a ședințelor. Că dacă ne apucăm să 

facem politici, atacuri și altele, nu suntem constructivi. Lăsați-l pe domnul consilier 

Agheorghiesei să spună. Vă dau dreptul la replică și atât. Fiecare cu punctul lui de 

vedere. Spuneți că cenzurez. E vorba de libertatea cuvântului. Lăsați-l să spună. 

 

 Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Am o rugăminte. Dacă luăm cuvântul odată, eu nu o să nu mai vin de două 

trei ori la acest pupitru să vorbesc. Și nu vreau contradicție în ședințele de consiliu 

din sală. Nu-l  las pe cel ce are să prezinte raportul sau referatul să-și expună punctele 

lui de vedere și-l întrerupem. Toată lumea are dreptul, dacă este chemat la acest 

pupitru are dreptul să vorbească fără să fie întrerupt. Doi: am o propunere, dacă 

legislativul de acum patru ani de zile am greșit în legătură cu ședința ordinară în sală 

ori e ședință...o parte stă acasă bine-mersi cu berea pe masă și alții venim aici non-

stop. Ori o facem toți să fim prezenți, ori o facem toți on-line de acasă. Mie nu-mi 

convine. Eu să vin aici în sală la ședințe iar alții să stea acasă bine-mersi. Mulțumesc! 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Vă rog frumos, vorbiți în pauză. Fiecare își expune punctul de vedere. Da, 

există libertatea cuvântului fiecare își spune punctul de vedere la microfon și doar 

atât. Dacă stăm și ne certăm din bancă fiecare nu o să realizăm nimic. Vă garantez 

lucru acesta. Da domnilor, până acum nu cred că am făcut diferențe având în vedere 

apartenența mea politică. Am căutat să-mi îndeplinesc sarcinile funcției așa cum sunt 

prevăzute în Codul Administrativ. Da, dar să știți că am și prerogativele de a aplica 

sancțiuni. Vă rog frumos mă adresez tuturor, nu am nimic cu nimeni. Domnule 

Secretar General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 2.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Comisia 1 aviz favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Am rugămintea de a  supune la vot punctul 2- proiectul de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al 

Municipiului București aprobat prin H.C.L. nr. 81/04.05.2021, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, și Țigănuș Marian) și 12 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, 

Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță 

George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, 

Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 3-proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii 

Gimnaziale Nr. 126, în anul școlar 2021-2022, a proiectului educațional Abilități 

de viață independentă (AVI). Dacă cu privire la acest proiect sunt luări de poziție? 

Constat că nu. Domnule Secretar General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu 

privire la punctul 3. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 7 aviz favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți proiectul la vot. 
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 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, , Iofciu Ion, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea 

Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și o abținere (Gorneanu Mihaela),  proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

       Punctul nr. 4- proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului In 

Honoris– elevi de nota 10 în Sectorul 5 pentru stimularea performanței școlare. 

Dacă cu privire la acest proiect sunt luări de poziție. Constat că nu. Domnul Secretar 

General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 4. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și comisia 7 avize favorabile. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 
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Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 5- proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, 

din bugetul local al Sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din 

Sectorul 5, în anul școlar 2021-2022. Dacă sunt luări de poziție cu privire la acest 

proiect. Constat că nu. Domnul Secretar General vă rog să prezentați avizul 

comisiilor cu privire la punctul 5. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și comisia 7 avize favorabile. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae) proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul  nr.6 - proiect de hotărâre privind realizarea în cadrul Școlii 

Gimnaziale Nr. 131 a proiectului Sunt special, dar vreau la școală!, în anul școlar 

2021-2022. Dacă sunt luări de poziție cu privire la acest proiect. Constat că nu. 
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Domnul Secretar General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 

6. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și comisia 7 avize favorabile. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr.7-proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe 

parcursul anului școlar 2021-2022, a spațiului situat la etajul clădirii din Str. 

Fabrica de Chibrituri, nr. 7-9, către Grădinița Nr. 269.  Dacă sunt luări de poziție 

cu privire la acest proiect. Constat că nu. Domnule Secretar General vă rog să 

prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 7. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Comisia 1 și comisia 7 avize favorabile. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 



26 
 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

            Punctul nr. 8-proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de 

valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic 

și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București. Dacă sunt luări 

de poziție cu privire la acest proiect. Constat că nu. Domnule Secretar General vă 

rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 8. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și comisia 7 avize favorabile. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, 

Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, 

Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea 

Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 
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Zamfirescu Leonard-Niculae) și o abținere, (Iofciu Ion), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

            Punctul nr. 9-proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei 

de funcționare a Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România – 

Sector 5 București, în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Dumitru Moțoc din Str. Spătaru Preda, nr. 16, Sectorul 5. Dacă sunt 

luări de poziție cu privire la acest proiect. Constat că nu. Domnul Secretar General 

vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 9. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 și comisia 7 avize favorabile. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr.10-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, 

pentru anul 2021. Dacă sunt luări de poziție cu privire la acest proiect. Constat că 
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nu. Domnule Secretar General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la 

punctul 10. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 favorabil și comisia 4 aviz nefavorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

          Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian), 12 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Kofod Helen-Daniela, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și o abținere (Gorneanu Mihaela), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr.11-proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 5 al 

Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 5 la 

constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul 

București. Dacă sunt luări de poziție cu privire la acest proiect. Constat că nu. 

Domnule Secretar General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 

11. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Comisia 5- aviz nefavorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, 

Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 12- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind procedura de ridicare, transport, depozitare şi restituire a 

vehiculelor/autovehiculelor staţionate neregulamentar prevăzută de 

Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi de O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane 

şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, pe domeniul public aflat în 

raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. Dacă sunt 

luări de poziție cu privire la acest proiect. Constat că nu. Domnule Secretar General 

vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la punctul 12. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 favorabil, comisia 6 favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți proiectul la vot. 
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Dl Secretar General Mănuc Florin 

          Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, 

Naciu Constantin-Vladimir Roșca Iustinian și Ioniță George), 1 vot împotrivă ( 

Mălăelea Daniel) și 6 abțineri (Ilie Cătălin-Andrei, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Zamfirescu Leonard-Niculae și Pop Claudia-Ramona), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 13-proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare 

a despăgubirilor pentru proprietarii autovehiculelor avariate prin căderea 

arborilor sau ramuri ale acestora, existenţi pe domeniul public aflat în 

administrarea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. Dacă sunt luări de poziție 

cu privire la acest proiect. Da, vă rog! 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru  

           Nu am înțeles un singur lucru. Cine stabilește cuantumul despăgubirilor și 

cum îl stabilește? În momentul în care noi vrem să dăm niște despăgubiri vine oricine 

mâine, zgârâie mașina, că a fost pe vârf de munte sau pe ceva și spune - mi-au căzut 

cinci crengi pe mașină, mi-a zgâriat mașina pe plafon, pe ușă, după aceea, eu zic, 

intrăm în conflict și cu asigurările și cu service-urile...mai multe chestii. Care, cum 

se stabilește acest cuantum? Acolo scrie inclusiv crengi.  

 

Dl director Hrant Oundjian 

            Bună ziua, referitor la acest aspect sesizat mai devreme, chiar în cadrul 

proiectului este exprimat foarte clar fiind vorba de orice despăgubiri și de orice 

pagube, vorbim doar de cele constatate strict într-un procesul verbal întocmit de 

agentul care constată, din cadrul poliție, acel incident. Acel agent specifică foarte 
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clar știm cu toții în procesul verbal stabilim ce anume este afectat în cadrul acelui 

accident  și nu poate să pună nimeni peste acel document oficial altceva în plus. 

Totodată cel care efectuează reparația autovehiculul în service are opțiunea să facă 

ceea ce este obligatoriu, acel minim, iar ce este în plus făcut la solicitarea clientului 

scrie chiar în acest proiect de hotărâre că nu se va deconta sub nicio formă. Deci nu 

avem niciun risc aici. Totul este foarte clar, ne vom axa și vom aloca strict suma 

constatată ca fiind afectată de către acel copac, să zicem, care a căzut pe 

mașină...Acest proces verbal este un document oficial nu este întocmit nici de 

primărie, nici de client, ci de polițist. Polițistul spune clar ce este afectat. Acel 

element afectat, reparat, conform facturii de la asigurator va face obiectul decontării. 

Strict atât. Nu există riscul acesta și nu cred că nici cineva vrea să provoace un 

accident să cheme poliția și apoi poliția să constate că și-a tăiat singur pomul ca să 

cadă pe mașina lui. Nu face nimeni așa ceva, e ceva foarte complex. În orice caz 

suntem printre puținii care nu avem această despăgubire. Avem foarte multe 

reclamații înregistrate în cadrul primăriei pentru această problemă. Au căzut foarte 

mulți copaci recent și noi trebuie să vedem ce zice cetățeanul. Este o obligație legală 

nu e ceva ce nu trebuie să facem, practic acest proiect scurtează circuitul foarte mult. 

De ce ? În momentul de față fiecare cetățean dacă vrea să facă această recuperare o 

face prin instanță, durează mult timp și bani și în plus cheltuielile pe care le vom 

plăti tot noi. De ce noi, când putem cu acest proiect să fie foarte simplu. Mulțumesc! 

 

 Dl consilier Ducuță Alexandru 

      Vă dau dreptate din punctul meu de vedere. Nu înțeleg  ce spuneți de o constatare 

făcută de politie. Dacă știți, accidentele și absolut tot, poliția se deplasează  să facă 

o constatare de accident decât în anumite împrejurări. Nu în toate sunt obligați. Cu 

restul ce facem? Mergem la poliție să spun că mi-a căzut pe strada X cinci crengi, 

trebuia să ajung urgent la spital, m-am dus la spital...și e o normalitate, va fi obligat 

să-mi facă o constatare. Cu acea constatare mă voi duce la un service-auto s-o repar. 

Iar dumneavoastră spuneți să le dăm bani. Noi primăria să le dăm bani. Nu uitați că 

acești bani sunt tot ai cetățenilor. Ai tuturor cetățenilor. Asta nu înțeleg. Vreți să 

grăbim, ce? Și mi-ați zis că este un cadru legal, o constatare, un agent constatator. 

Da. Când e vorba de fața locului e una, când mergi pe acel raport  în care scrie poliția 

și te vei duce cu el la reparație la service... este cu totul altceva. Să știți că dacă aveți 
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un accident minor nu trebuie să stați pe mijlocul străzii până vine poliția. Vă duceți 

dumneavoastră împreună cu cel care ați avut accidentul vă duceți la poliție dacă 

sunteți de acord, dacă nu faceți amiabilă. Și vă duceți la poliție și faceți acolo 

constatarea. La copac tot la fel. Nu sunt obligați să stea acolo să vină poliția. Nu 

trebuie lucrul acesta. 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Dacă cumva cade copacul nu mai are cum să plece. Stați puțin. Lămuriți-mă 

și pe mine. Care poliție face constatarea? 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Eu vorbeam de crenguțe... 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Și stați puțin. Lămuriți-mă și pe mine, care poliție face constatarea.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

          Păi asta nu înțeleg nici eu... 

 

 Dl director Hrant Oundjian  

Cei de la rutieră fac constatarea. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Cei de la rutieră vin doar dacă sunt victime. Eu zic să prindeți în Regulament 

să facă constatarea poliția locală pe o sesizare  către Dispeceratul Poliției Locale și 

Poliția Locală  prin serviciul Circulație să vină să facă constatarea. Fiindcă Brigada 

Rutieră nu se deplasează decât la accidente cu victime, mă rog, vătămare corporală, 

nu mai zic ucidere din culpă și așa mai departe.  
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Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

          În sfârșit domnilor consilieri, constat că sunt sincope în elaborarea proiectului 

de hotărâre și v-aș propune să ne abținem la acest proiect. Pentru următoarea dată 

venim cu el îmbunătățit, răspundem la întrebările dumneavoastră ce înseamnă poliție 

locală, poliție națională, cum se poate face să cădem pe lege și să votăm în cunoștință 

de cauză....v-aș ruga domnule președinte eu nu mai pot să îl retrag de pe ordinea de 

zi să ne abținem... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

         Mai era o problemă, ca să-i răspund și domnului consilier. Știți că amiabilă se 

face atunci când ai doi... Putem prin Regulament să stabilim o procedură să 

informăm cetățenii ca în caz de furtună...nu faptul că a dat el în copac și a căzut 

copacul peste el. 

 

Dna consilier Pop Claudia Ramona 

          În cazuri de forță majoră. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

          Da, în caz de forță majoră cu obligația să sesizeze dispeceratul Poliției Locale 

să se deplaseze cu un echipaj să facă constatarea. Și atunci merge din punctul meu 

de vedere...societățile de asigurări nu despăgubesc... 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Domnule președinte, eu vă propun să mergem mai departe. 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

           Reiau propunerea domnului primar ca la acest proiect...să ne abținem. 

Refăcut cu toate problemele care sunt aici.  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Preiau propunerea domnului primar ca la acest proiect să ne abținem, pentru 

a fi refăcut.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Vreau să menționez că grupul PNL va vota în consecință, la niciun fel de 

sugerare ... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Dl secretar general, informați vă rog Consiliul local cu privire la avizul 

Comisiei.  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Comisia 1 favorabil, Comisia 6 favorabil. 

 Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a 

despăgubirilor pentru proprietarii autovehiculelor avariate prin căderea arborilor 

sau ramuri ale acestora, existenţi pe domeniul public aflat în administrarea 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. 

Cu 27 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie 

Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian, Zamfirescu Leonard-

Niculae și Gorneanu Mihaela), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 14: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

“Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și 

dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea 

criminalității în Sectorul 5 – SYS5”, în noile obiective de investiții (parcuri, locuri 

de joacă, grădini publice, parcări publice supraterane) finalizare sau aflate în curs 

de implementare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5. 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Bună ziua! V-am informat la ședința precedentă că, acest preț al acestui sistem 

este cu cel puțin 500 000 de lei mai mare decât ofertele din piață. Nu m-aș fi așteptat 

la o licitație deschisă, pentru că se presupune că este condiționată de un acord cadru 

care trebuie respectat. Dar m-aș fi așteptat ca această firmă să mai umble la scoruri 

și să nu fie chiar această haiducie de 500 000 de lei în plus.  Având în vedere că 

există această trasabilitate, adică vă pot demonstra și nu numai eu, oricine, că aceste 

prețuri sunt umflate cu cel puțin 500 000 de lei pe această ofertă stau și mă gândesc 

cum veți putea justifica un vot cu da! Mulțumesc!  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

N-o să mă iau de preț, a rămas să repunem acest punct pe ordinea de zi. Să 

vină, să ni se dea lămuriri, cum se vor introduce acele 110 noi locații... dacă nu mă 

înșel, din câte îmi aduc eu aminte. Să ne spună cum va face, prin ce formalitate prin 

act adițional la acordul cadru, printr-o anexă, fiindcă eu nu găsesc cadrul legal. Cum 

va introduce cele 110 noi locații, fiindcă vorbim de un acord cadru care au ajuns la 

o valoare maximală și se dorește introducerea a 110 noi locații. Cum se vor introduce 

aceste 110 noi locații? A rămas că ne va spune la ședința următoare! Aștept răspunsul 

în continuare!    

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Contractul de achiție publică, la vremea respectivă, în anul 2018, a fost 

desfășurat prin sistemul de achiziție publică în (S.E.A.P.). A fost o licitație deschisă, 

anunțul de atribuire a fost publicat, suplimentarea acestui contract se va face ... 
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 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Barbărasă, domnul consilier Ducuță vă întreabă  cum introduceți 

cele 110 camere de luat vederi care trebuiesc luate, în contractul existent. Asta 

întreabă ... 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Bună ziua tuturor! În primul rând, nu este vorba despre un acord cadru. Pe 

data de 11 decembrie 2018, s-a semnat un contract între Sectorul 5 al Municipiului 

București și trei societăți, fiecare având un rol în ceea ce înseamnă punerea în 

funcțiune a Dispeceratului de Poliție Locală Sector 5. La acest contract, în momentul 

de față, pentru că au apărut alte nevoi la nivelul Sectorului 5, parcuri de amenajat, 

parcări, șamd, se dorește ca pe domeniul public, pe raza administrativ teritoriale, să 

fie montate 110 camere. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de o suplimentare de 

fonduri care este de 2 300 000 lei, pentru aceste 110 camere. Deci, vorbim de o 

suplimentare de fonduri la un contract existent din 18 decembrie 2018, pentru aceste 

110 camere care se doresc a fi montate. Despre aste este vorba! Nu este un acord 

cadru, este un contract încheiat în 18 decembrie 2018, cu trei societăți și nu vorbim 

despre un acord cadru! Asta v-am spus din primele secunde!  

 

Din sală 

Este vorba despre o asociere de trei firme din 2018!   

În 2018 este vorba de un contract de achiziție publică desfășurat prin licitație 

publică deschisă! 

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Și este vorba doar de o suplimentare de fonduri de a veni cu aceste 110 camere 

noi. Sunt alte nevoi decât acum trei ani! Gândiți-vă numai câte parcuri       s-au 

renovat în șapte luni de când a venit domnul primar, câte parcări s-au făcut! Aceste 

zone trebuie monitorizate. Totul este în slujba cetățeanului și nimic altceva. Nu 

putem cu banii care s-au alocat în urmă cu trei ani să facem o lucrare care s-a efectuat 

atunci și încă 110 camere. Gândiți-vă despre ce costuri vorbim!  
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Dl director Mateciuc Cristinel Laurențiu 

Suplimentarea acestui contract se va face în conformitate cu art. 221 lit. c, din 

legea 98/2016, care prevede, vă citez: ”Atunci când sunt îndeplinite în mod 

cumulativ următoarele condiții: modificarea a devenit necesară în urma unor 

circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi 

putut să le prevadă. Modificarea nu afectează caracterul general al contractului, 

creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică”. 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Domnule președinte, aș ruga, când mai chemăm pe cineva la microfon, pentru 

că a fost o polemică la început, s-a spus dacă trebuie să venim o singură dată sau de 

două, trei ori. Cred că putem să venim și de 10 ori, dar dacă e nevoie să fim informați, 

dar informați corect. Avem în mapele de ședință, aveți procesul verbal de la ședința 

trecută, unde am informați că este un acord cadru. Acum ni se spune că nu este un 

acord cadru, este un contract. Deci, rugămintea noastră, a consilierilor, este ca aceste 

informații să vină în mod corect, fiindcă este o diferență între un contract anual și un 

acord cadru. Data trecută ... spune, citiți procesul verbal, nu e vina poliției locale. 

Cred că toate grupurile politice care sunt în acest consiliu, doresc siguranța 

cetățeanului, doresc să monitorizăm, să păstrăm bunurile care se lucrează, care 

implementează și se montează în acest sector, dar, noi suntem legislativul și vrem să 

păstrăm cadrul legal în fiecare hotărâre a Consiliului Local. Și avem nevoie de o 

informare corectă! Ce ne-a citit mai devreme, cum putem să prelungim, nu e chiar 

așa cum spuneți dumneavoastră! Deci, avem rugămintea să ne informați în mod 

corect când vă chemăm să ne dați niște răspunsuri.  

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Persoanele care sunt aceleași, care au fost și data trecută la Consiliu Local, am 

luat cuvântul și am spus foarte clar că este vorba de un contract și de o suplimentare 

de fonduri. Am spus atunci ceea ce am spus și acum extrem de clar, că nu avem cum 

să ne încadrăm în banii stabiliți acum trei ani de zile, când vorbim despre un proiect 
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atât de mare, de 110 camere și este nevoie de o suplimentare de fonduri. Dacă ați 

citit cu atenție raportul de specialitate, în raportul respectiv, spune foarte clar: 

suplimentare de fonduri de 2 300 000 lei, la suma inițială de     11 000 000, șamd, 

care a fost atunci alocată pentru un număr de aproape 400 de camere. Este nevoie de 

mai mult! Sunt obiective care au fost date în folosință, alte proiecte care sunt în 

derulare, altele care se doresc a se desfășura în lunile și anii următori. Avem nevoie 

de mai multe camere. Aceste camere se pun pentru siguranța cetățeanului și nu este 

pentru interesul altcuiva. Deci, rugămintea la dumneavoastră este să votați și să 

înțelegeți cât este de important ca aceste camere sunt pentru domeniul public. Noi 

dispeceratele le monitorizăm și încercăm să ținem investițiile așa cum au fost făcute, 

fără vandalizări.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Mulțumim domnului de la poliția locală, chiar același lucru, credeți-ne 

urmărim și noi! Dar, de la a fi informați corect și până la lucrurile pe care ni le dorim 

cu toții, e totuși o cale lungă! Eu, acum  în momentul ăsta sunt lămurit  cu totul și cu 

totul altfel, o să-i las pe specialiști, pentru că printre consilierii noștri avem specialiști 

în domeniul pazei. Cred că la 2 milioane și ceva cred că se poate da drumul la o 

licitație și atunci ajungem la o chestie care  500 000 pe care i-am da în plus, n-ar mai 

apărea.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Anul 2018, decembrie, am semnat acest contract de 11 750 000 lei, cu trei 

societăți. Care este gradul de execuție financiară al acestui contract, știm? Cât s-a 

cheltuit din cele 11 750 000 lei plus TVA, în cei trei ani?  

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Suma este cheltuită în totalitate și profit de faptul că am din nou ocazia,  vreau 

să spun următorul lucru: acum câteva secunde, s-a spus că este nevoie de o  

procedură de achiziție publică pentru această sumă de 2 500 000 lei. Deci, 

contractele de achiziție publică, așa cum au fost făcute în 2018, pot fi modificate și 
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completate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, conform art. 221 din 

legea 98/2016. Deci, cu alte cuvinte nu suntem obligați ca autoritate contractantă să 

avem o procedură deschisă.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Barbărasă, dl consilier Roșca, v-a întrebat altceva! Cât s-a achitat?  

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Am răspuns! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Deci, să înțelegem că nu mai avem nicio obligație contractuală cu acest grup 

de firme și ne propunem cu responsabilitate de a cheltui încă 2 000 000 lei, asta 

însemnând vreo 20%, cât ne-am împrumutat ... sau vrem să ne împrumutăm.  

Domnule polițist local, de ce să nu licităm, avem acest drept! N-avem cu 50%, 

avem cu 15%, pentru că așa cred eu că ne încadrăm. Dar e părerea mea! 

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

N-am zis să nu licităm, am zis că nu suntem obligați! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Gestionarea bugetului Sectorului 5, stă în mâna consilierilor. Noi propunem 

organizarea unei licitații independente peste această ... Nu putem achiziționa IT, 

echipamente IT la prețul de acum patru ani. Nu există ... unui contract după ce a fost 

terminat. Tehnic și juridic nu se poate! ... Am închis contractul!  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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... Nu știu dacă a fost terminat în totalitate, probabil că s-au plătit, dar nu     s-

au încheiat toate obligațiile asumate din contract. Asta poate să ne spună Direcția 

Juridică! 

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Din explicațiile date de dl Barbărasă obligațiile financiare sunt închise. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Obligațiile financiare domnule primar, dar, epuizarea contractului are ori la 

un termen stabilit...  

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Mai există contractul? Ne poate răspunde cineva?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Direcția Juridică sau dl Barbărasă!  

Când se epuizează contractul? Cum e trecut în contract? De unde știm că în 

contract nu este trecută și mentenanță? De unde știm, service, pe perioadă de timp?   

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

La momentul actual există mai multe contracte de mentenanță prin 

Dispeceratul de Poliție Locală ... 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

De pe contractul ăsta , asta întreabă!  

 

Dl director Barbărasă Ciprian 
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Iar pe contractul din 11 decembrie 2018, banii care au fost alocați pentru 

camere, acea bugetare s-a încheiat.  

 

Dl consilier Iofciu Ion 

Service-ul cu cine îl avem? Asta-i întrebarea! 

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

 Service-ul ... există mai multe firme care au și subcontractați. În momentul 

de față avem firma Nextel, ca și contractant principal.  

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Lucrările bugetate și închise la valoarea de 11 000 000 lei. 

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Da și există și în acest moment, concret azi... 

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Există azi vreo obligativitate de a achiziționa direct de la această firmă?  

 

Dl director Barbărasă Ciprian 

Nu, nu există această obligativitate de a achiziționa de la această firmă. Dar, 

dânșii ne pun la dispoziție în momentul de față, în banii aceștia niște produse valoric 

superioare decât cele de acum trei ani. Din punctul meu de vedere este o ofertă bună 

pentru că sunt niște echipamente superioare față de ceea ce avem,  ceea ce înseamnă 

semnal de transmitere, ș.a.m.d. 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Analiza de preț pe care v-am făcut-o ședința trecută este pentru exact aceleași 

produse pe care le aveți în acea ofertă. Deci, nu vorbim de produse superioare, 

vorbim de aceleași produse, aceleași servicii. Aveți prețuri cu 500 000 lei mai mari 

decât prețul pieței azi în condițiile celor mai mari adaosuri posibile practicate în 

piață. Deci, am zis să fim obraznici, oricum aveți prețuri cu 500 000 lei peste 



42 
 

”obraznici”. Iar dacă contractul a expirat, cel din 2018, ați plătit integral, toată suma, 

de ce mai faceți referire la el cum că îl puteți prelungi fără niciun fel de ...  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Pentru că nu întotdeauna achitarea obligațiilor financiare duce la stingerea 

tuturor obligațiilor care iau naștere în raportul juridic contractual. Întotdeauna, 

achitarea obligației financiare este doar una din obligația care are corespondență ... 

asta e știința contractului!  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Și care ar mai fi alta?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Eu nu știu dacă are prevăzut un termen, dacă este un termen cert, când se 

epuizează contractul sau când se încheie contractul.  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Păi dacă ați plătit toți banii despre ce mai vorbim?  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Cereți și o opinie a Direcției Juridice!  

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Am înțeles, domnule președinte, domnilor consilieri, haideți s-o abținem la 

dublu și ne îndreptăm către o licitație cum a propus dl consilier Roșca, ori aducerea 

contractului spre studiu la fiecare consilier, să vedem ce spune și dl președinte, dacă 

mai produce efecte ... dar normalitatea este dacă s-a închis, vom vedea dacă s-a 

închis sau nu. Asta este, ne adaptăm noului, prețurilor noi, șamd. Și eu aș fi pentru 

licitație publică decât cu această prelungire. V-aș ruga la fel, să ne abținem și 

Direcția de Investiții și dl Barbărasă să lase documentația către consilieri pe 

contractul vechi. Vedem dacă s-au stins sau nu s-au stins datoriile financiare și dacă 

există clauze contractuale de mentenanță, continuitate, nu știu ce e prevăzut acolo în 



43 
 

acel contract. Domniile lor vor analiza și la următoarea ședință pe ordinea de zi, ori 

pe licitație publică ... și dăm drumul la licitație publică privind necesarul unde am 

dezvoltat parcuri, locuri de parcare etc, și ieșim în piață publică cu această licitație 

ori dacă nu, domnii consilieri în baza studiului pe care îl vor face, vor analiza și vor 

vota.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Barbărasă, cereți punct de vedere de la Direcția Juridică. Cereți 

punct de vedere și atunci când faceți informarea consilierilor, scrieți: punctul de 

vedere al Juridicului, pentru că vorbim de legalitate... teoria contractelor. 

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Mai bine mai stăm vreo două săptămâni ... 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Apropo de întrebarea dacă mai este valabil contractul ... contractul este încă 

valabil.  

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Deci, rugămintea mea, faceți contractul, dați domnilor consilieri la mapă, 

chiar și de mâine, să-l aibă pentru studiu. Și-l punem pe ordinea de zi ... și dacă or 

veni propuneri de la domnii consilieri, după ce studiază contractul discutăm cu toții, 

inclusiv necesarul să ne spuneți în detaliu pentru ce ne trebuie această dezvoltare de 

aceste 110 camere și locațiile exacte, unde ... 

Domnule secretar general, vă rog prezentați avizele comisiilor.  

 

Dl secretar general Mănuc Florin 

Comisia 1 favorabil, Comisia 6 favorabil. 

Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Proiectul nr. 14: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

“Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și 
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dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea 

criminalității în Sectorul 5 – SYS5”, în noile obiective de investiții (parcuri, locuri 

de joacă, grădini publice, parcări publice supraterane) finalizare sau aflate în curs 

de implementare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5. 

 Cu 15 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian și Gorneanu Mihaela) și 12 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, 

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop 

Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de 

hotărâre nu a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei pentru emiterea ”Adeverinţei privind edificarea construcţiilor 

executate fără Autorizaţie de Construire sau cu nerespectarea prevederilor 

Autorizaţiei de Construire, şi pentru care s-a îndeplinit termenul de prescripţie”, 

conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Dl primar Cristian Victor Popescu Piedone 

Înainte domnul președinte, de a da cuvântul domnilor consilieri să-și spună 

părerea, aș dori ca dl arhitect șef, în detaliu. Aș dori o explicație în detaliu atât pentru 

mine cât și pentru domnii consilieri.  

 

Dl arhitect șef Bașca Robert Mihai 

Bună ziua în primul rând, aș vrea să vă aduc la cunoștință pentru cei care nu 

cunosc, la nivel național, este vorba de lipsa normelor de aplicare ale modificărilor 

aduse la nivelul anului 2020, asupra art. 37, alin. 6 din legea 50/1991, respectiv 

termenul pe care-l știați de intrare în legalitate a fost abrogat,  și în prezent, repet, nu 

există norme de aplicare. În acest sens, instituția noastră dorește realizarea unei 

proceduri proprii, privind procedura aprobării conținutului cadru al documentației 



45 
 

pentru emiterea adeverinței ... De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că în 

urmă cu 30 de ani cel puțin la Sectorul 5, în urma analizei și a solicitărilor, am 

constatat faptul că sunt foarte multe ... Trebuie să spun că în ultimele trei decenii, au 

fost niște probleme administrative, s-au tergiversat, sau oamenii nu au cunoscut 

procedura întocmai și trebuie să găsim o soluție în acest sens ... deci, cetățenii să 

intabuleze dreptul de proprietate. Vreau să aduc la cunoștință că nu orice construcție 

edificată poate primi această adeverință. Departamentul nostru va analiza temeinic 

toate propunerile înregistrate în urma înregistrării solicitării cetățenilor. În prima 

etapă va fi vorba de documente simple să spun așa, respectiv un extras de carte 

funciară, acte de proprietate, o ridicare topografică, altă documentație cadastrală în 

urma căreia arhitectul șef va emite un aviz favorabil pentru continuarea procedurii. 

Am propus în acest sens, pentru a nu pune oamenii la cheltuieli, bani pe servicii de 

proiectare, pe expertize tehnice și alte documentații, studii de însorire sau acord de 

la vecini. Nu știm, dacă nu avem o solicitare fermă dacă construcțiile se califică și 

pot obține această adeverință. 

  

Dl consilier Roșca Iustinian 

Două aspecte: în continuare lucrăm la efecte și nu la cauze. Ne-am propus mai 

devreme să despăgubim cetățenii loviți de crengi și nu să toaletăm copacii care ... 

Acum venim și spunem că nu avem legalitate dar inspecția în construcții, sau 

departamentul control de la Arhitect Șef nu controlează în teren ce se întâmplă. Și 

ne cere să avem încredere că veți face lucrurile cum trebuie, însă eu astăzi, nu pot să 

verific dacă pe raza Sectorului 5 avem un șantier legal sau nu, pentru că pe site-ul 

Primăriei nu sunt trecute ...ac-urile... cum aș putea face treaba cetățeanului ...  

31 mai este ultima dată ]n care s-a actualizat. Așadar, cred că ne grăbim să 

aducem în legalitate sub forma asta, mai ales că ne propunem să modificăm legislația 

națională, s-o completăm cumva, unde ați invocat că nu avem termen.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Norme legale există, nu există regulament de aplicare!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 
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Atunci propunerea noastră, a grupului USR PLUS, va vota negativ această 

propunere.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Acum am și eu un punct de vedere: se pune problema qui prodest. Modificarea 

legislativă făcută în Ianuarie 2020, vrea să reglementeze o situație de fapt care există 

de vreo 20 de ani, nu de acum, de fapt după construcțiile, după 2020. Gândiți-vă câți 

sunt! Din informațiile mele, s-ar putea să mă înșel. O sumedenie de locuințe 

construite cu bani puțini, cum a putut fiecare, în care nu au putut obține autorizațiile 

de construcție pentru lucruri minore, adică nu are retragerea de 3 metri, o are de 2.80, 

sau nu are de 5 metri pe spate și 10 metri pe față, sau nu are alipire la calcan care n-

a avut vecinul. S-a acționat în sensul ăsta, adică s-au dat sancțiuni contravenționale. 

S-a dat obligația de a face. S-a ajuns în instanță și instanța a dispus același lucru 

obținerea autorizației conform PUZ-ului sau PUG-ului, că acum e PUG-ul în 

funcțiune, n-avea cum să se facă acest lucru. Modalitatea aceasta... e diferență de 

edificare, din câte cunosc eu și l-aș ruga pe dl arhitect șef să mă combată, prevede 

vreo 6 ștampile de către specialiști, date pe 6 puncte, că așa este prevăzută.   

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Așa este! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Practic este o reautorizare, dar nu îi mai zice o autorizare, îi zice altfel. 

Problema este alta: avem interesul, Primăria Consiliul Local, ca oamenii aceștia să 

intre în legalitate? Da! După părerea mea, fiindcă oamenii ăștia vor plăti taxe și 

impozite. Acum nu plătesc nimic. Am dreptate, domnul Arhitect? 

Țin minte că erau vreo 62 de cazuri în 2016. Nu mai știu acum câte sunt. Vă 

mulțumesc! 

 

Din sală 

Audiențele sunt pline de... 
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Știu, cunosc lucrul ăsta și asta a fost modalitatea, cineva a gândit-o bine, de a 

găsi o... oricum, ele sunt făcute, aș vrea să văd pe ăla, Arhitectul Șef sau primarul, 

care se duce cu escavatorul și dărâmă casa omului. A, dacă ar fi Cathedral Plaza, da, 

sunt de acord cu dumneavoastră.  

Și mai gândiți-vă la o chestie că nu poate să o demoleze, decât el, și el spune 

„Nu am bani.”. așa spune. Este obligativitatea lui, nu a mea, a primăriei. Bun, dar eu 

trebuie să recuperez banii, și el zice „N-am.” Bun. cum îi...? 

De aceea nu s-a demolat Cathedral Plaza.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Aș vrea să dau exemplul autorizările din Piața Rahova... atunci eu de ce să am 

încredere în această instituție? Dacă am șapte ștampile? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Ba da! Sunt arhitecți care sunt recunoscuți de .... da, vă rog! Bun! Mai sunt 

luări de poziție? Vă rog! 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Deci, dacă în momentul ăsta introducem în legalitate toți haiducii care au 

construit cum au vrut ei, ce motiv ar mai avea cetățeanul obișnuit să mai vină să ia 

autorizația de construcție? Că știe că el oricum va intra în legalitate, cândva, peste 

ani, pentru că așa vrea primăria. Mai frumos este... da... 

Întrebarea doi: ați spus că nu oricare construcție va avea parte de această 

autorizație. Ideea este ce faceți cu construcțiile pe care și dumneavoastră veți spune 

„Asemenea tâmpenie eu nu am mai văzut de când sunt.”? Le demolați sau rămân în 

continuare așa?  

Pentru construcția ilegală, care este soluția?  
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Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

V-aș întreba câte s-au demolat în București în ultimii ani? 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

S-au demolat unde a fost voință.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Unde? Spuneți-mi! 

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

În Sectorul 4, în Sectorul 2.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Eu am demolat, chiar în Sectorul 5, trei case, dar erau pe domeniul public, nu 

pe domeniul privat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Este altceva.     

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Să se facă demolări.  

  

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 
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Pe domeniul privat, cu hotărâre de instanță și atunci este foarte greu ca 

autoritate locală să demolezi și trebuie să facturezi. Și de facturat nu o să-ți plătească 

niciodată și ... sunt mai multe. Este un vid, la un moment dat, în legislație.  

Da, am înțeles polemica dumneavoastră. În totalitate, de la început aveam un 

semn de întrebare asupra acestui proiect de hotărâre. Am acceptat să fie pus pe 

ordinea de zi, să văd discuțiile purtate între dumneavoastră.  

O să mergem, la fel, pentru regândire. O să ne mai consultăm, atât în comisiile 

de specialitate, cât și noi executivul, pentru următoarea ședință.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Domnul secretar general, avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Favorabil și Comisia 6 – Favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conținutului - cadru al documentației pentru emiterea ”Adeverinței privind 

edificarea construcțiilor executate fără Autorizație de Construire sau cu 

nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire, şi pentru care s-a îndeplinit 

termenul de prescripție”, conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare? Împotrivă? Abțineri? 

 Cu 6 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, 

Ilie Cătălin-Andrei, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 21 de 

abțineri (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 
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Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic 

Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban 

Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Mălăelea Daniel și Țigănuș Marian), 

proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

 Domnul Arhitect Șef, obligativitatea dumneavoastră este de a face un raport 

complex, detaliat, pentru a fi susținut, de către direcția dumneavoastră, în următoarea 

ședință. 

  

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 Poftiți, vă rog! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

 Dacă este posibil, domnul Arhitect Șef să ne prezentați și o situație a 

autorizațiilor emise în ultimii doi ani (2018, 2019, 2020) privind intrarea în 

legalitate.  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Da, plus, domnul City Manager aș dori întocmirea unui referat privind 

Direcția de Urbanism cu avertisment, întregului colectiv, privind nepunerea pe site-

ul primăriei a autorizațiilor din luna mai emise. Și v-aș ruga ca în câteva zile să 

actualizați site-ul.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru consolidare, modificări interioare, modernizare, refacere, 

împrejmuire și schimbarea destinației imobilului existent la adresa din str. Munții 
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Carpați nr. 72, Sector 5, compus din S+P+2E și supraetajare cu nivel, o singură 

dată, rezultând în final un imobil cu regim de înălțime S+P+3E, cu funcțiunea de 

centru de Recreere, Educație și Dezvoltare Personală pentru Copii. Dacă sunt luări 

de poziție cu privire la acest aspect? Da, vă rog, domnul Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cred că devine un clișeu ca în fiecare ședință să spunem că nu se propun 

indicatori financiari, ci nu indicatori tehnico-economici. Și de data aceasta avem 

cifre fără detalii tehnice, propuse pentru a fi aprobat. Dacă este nevoie pot prezenta 

un articol de lege care priveștefoarte clar ce trebuie să votăm. Mulțumesc! 

 

La ora 15:50 ies din sala de ședință domnii consilieri Ducuță Alexandru și Ilie 

Cătălin Andrei – prezenți 25 de consilieri.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Alte luări de poziție? Constat că nu. Domnul secretar general, avizul 

comisiilor?  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 – Favorabil, Comisia 8 – Favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă rog să supuneți la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru consolidare, modificări interioare, modernizare, 

refacere, împrejmuire și schimbarea destinației imobilului existent la adresa din 

str. Munții Carpați nr. 72, Sector 5, compus din S+P+2E și supraetajare cu nivel, 
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o singură dată, rezultând în final un imobil cu regim de înălțime S+P+3E, cu 

funcțiunea de centru de Recreere, Educație și Dezvoltare Personală pentru Copii? 

Împotrivă? Abțineri? 

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian) și 10 împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Pop Claudia-Ramona, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca Iustinian, Mălăelea Daniel și 

Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Domnii consilieri Ducuță Alexandru și Ilie Cătălin Andrei nu și-au exprimat 

votul. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) – str. Dumbrava Nouă nr. 24A, construire imobil de locuințe 

colective S+P+2E+3Er. Dacă sunt luări de poziție cu privire la acest aspect? Domnul 

Roșca! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Facem referire la P.U.Z. cumva? În acest P.U.D.?  

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Nu facem referire la P.U.Z., facem referire la Planul Urbanistic de Detaliu. 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Cerem aprobarea.  
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Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Cerem aprobarea P.U.D.-ului, bineînțeles. Premergător P.U.D.-ului a fost 

emis certificatul de urbanism, nu l-am prezentat aici, în evidență, dar este posibil... 

mă uit la regimul de înălțime: 3 retrase și o mansardă, 100% au fost emise 

certificatele de urbanism pe baza prevederilor P.U.Z.   

Cu mențiunea că toate certificatele de urbanism, emise anterior suspendării... 

anticipez la ce faceți referire... sunt valabile și se continuă procedura, conform 

prevederilor legale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului. 

De aceea continuăm procedura, au produs efecte. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Mulțumim, domnul Arhitect Șef. Dacă nu mai sunt întrebări, rog pe domnul 

secretar să dea avizul comisiei.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Favorabil.  

 

La ora 1553 întră în sala de ședință domnii consilieri Ducuță Alexandru și Ilie 

Cătălin Andrei – prezenți 27 de consilieri locali.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supuneți la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) – str. Dumbrava Nouă nr. 24A, construire imobil 

de locuințe colective S+P+2E+3Er? Împotrivă? Abțineri? 
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Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Gorneanu Mihaela, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu (P.U.D.) – Intrarea Cosmina nr. 19A, construire locuință unifamilială 

P+1E. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnul Roșca.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Ne poate spune domnul Arhitect Șef de ce este nevoie de P.U.D. în situația 

aceasta? 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Este o reglementare clară a P.U.D.-ului. 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Pentru orice derogare adusă regulamentului local de urbanism, respectiv, ori 

P.U.D., ori P.U.Z., orice derogare se face prin Planul Urbanistic de Detaliu.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Orice derogare? 

 



55 
 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Da.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

În ce sens? Care ar fi derogarea? 

 

Dl Arhitect Șef Bașca Robert Mihai 

Vorbim de cuplarea sau amplasarea edificabilului... amplasarea pe calcan și o 

retragere minimă de doi metri. Este un loc foarte îngust și nu poți construi în 

condițiile regulamentului de urbanism.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Mulțumesc, domnul Arhitect Șef! Dacă nu mai sunt întrebări, domnul 

secretar general, avizul comisiei.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 2 – Favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supuneți la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) – Intrarea Cosmina nr. 19A, construire locuință 

unifamilială P+1E? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 
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George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Gorneanu Mihaela, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 

nr. 3 și a anexei nr. 5 ale hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 217/17.12.2020, 

respectiv a Caietului de Sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare 

și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente unităților de 

învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5și a listei tarifelor 

care vor fi practicate de către delegat în relația cu delegatarul. Dacă sunt luări de 

poziție cu privire la acest punct? Constat că nu. Rog secretarul general să ne 

comunice rezultatul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 – Favorabil; Comisia 2 – Favorabil și Comisia 7 – Favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supuneți la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea anexei nr. 3 și a anexei nr. 5 ale hotărârii Consiliului Local Sector 5 

nr. 217/17.12.2020, respectiv a Caietului de Sarcini pentru delegarea serviciilor 

publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă aferente 

unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5și a 
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listei tarifelor care vor fi practicate de către delegat în relația cu delegatarul? 

Împotrivă? Abțineri? 

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca și 

Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo 

Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 8 abțineri 

(Gorneanu Mihaela, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 26/20.02.2020 și pentru majorarea capitalului social prin aport 

în natură, a AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., vărsarea de 

capital social prin aport în natură pentru INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. și vărsare 

de capital social prin aport în natură pentru SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., 

societăți comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 

5. (Punctul 20 a fost retras, după cum bine știți). Dacă cu privire la acest proiect 

există puncte de vedere? Întrebări? Constat că nu! Domnul secretar general, avizul 

comisiilor. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 – Favorabil și Comisia 6 – Nefavorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supuneți la vot proiectul.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Cine este pentru Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind abrogarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 26/20.02.2020 și pentru majorarea 

capitalului social prin aport în natură, a AMENAJARE EDILITARĂ ȘI 

SALUBRIZARE S.A., vărsarea de capital social prin aport în natură pentru 

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. și vărsare de capital social prin aport în natură 

pentru SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., societăți comerciale a căror acționar 

majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir și Roșca Iustinian) și 7 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, 

Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, 

Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae), proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

Doamna consilier Gorneanu Mihaela nu și-a exprimat votul. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii veniturilor 

proprii rezultate din prestări servicii medicale de către Complexul Multifuncțional 

“Sf. Andrei” . Dacă sunt luări de poziție, cu privire la acest proiect? Da, domnul 

Roșca, vă rog! 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Înțeleg că aceste venituri, până acum, sunt virate către primărie. Corect? Bun! 

Iar, pe de altă parte, prin bugetul nostru alocăm sume către centrul medical. Nu 

înțeleg! Adică, de ce a trebuit să dăm liber? De fapt este o rectificare bugetară? Ce 

avem de făcut?  

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 



59 
 

Nu este nicio rectificare bugetară.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Este, cumva, pe sub mână. Cam asta este. Lăsați să vină banul la buget și după 

aceea noi facem alocări sau rectificări, dacă vedem oportun. Așa, avem un control 

asupra cheltuielilor. Mulțumesc! 

 

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone 

Vă rog să veniți. 

 

Dna Sârbu Alexandrina  

Bună ziua! Nu este vorba despre..., în 2019, am virat, într-adevăr acești bani 

la bugetul local, dar acum... ca să mai ușurăm cumva bugetul local. Ne-am gândit 

să... aceste adevărat că bugetul local ne finanțează toate cheltuielile, dar avem în stat 

chestia asta, să ne finanțăm din venituri proprii și până acum nu am făcut lucrul 

acesta.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Bun! Bine, mulțumim! Domnul secretar general, vă rog, avizul comisiilor.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Comisia 1 – Favorabil.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Supuneți proiectul la vot.  

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 
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Cine este pentru Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării 

Programului-pilot “Recuperarea respiratorie și fizică a pacientului post COVID-

19” de către Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 15 voturi pentru (Gorneanu Mihaela, Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu 

Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Ioniță George, Kofod 

Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșca 

Iustinian) și 8 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Ilie 

Cătălin Andrei, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-

Niculae), proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul nr. 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării 

Programului-pilot “Recuperarea respiratorie și fizică a pacientului post COVID-

19” de către Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei. 

        Domnule Secretar General vă rog să prezentați avizul comisiilor cu privire la 

punctul 23. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisia 1- favorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți proiectul la vot! 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 
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Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian) și 12 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan 

Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel,  Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, 

Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca 

Iustinian, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ilie Cătălin Andrei), proiectul de hotărâre 

a fost adoptat. 

Stimați colegi, vă fac următoarea propunere, haideți să luăm în discuție întâi 

cele două proiecte de pe ordinea de zi  suplimentară iar proiectul de hotărâre  privind 

alegerea președintelui de ședință să se facă după epuizarea proiectelor pe care      le-

am avut. 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Gorneanu Mihaela, Găină Maria, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Ilie Cătălin-Andrei, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-

Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșca Iustinian și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și o abținere (Mălăelea Daniel)  propunerea a trecut.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre 

privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 127, în anul școlar 2021 – 2022, 

a unui proiect de educație prin sport.  

Aviz avem domnule Secretar General? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 7 nefavorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc! Vă rog să supuneți proiectul la vot! 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Gorneanu Mihaela, Găină Maria, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Mălăelea Daniel, Ilie Cătălin-Andrei, Pop Claudia-Ramona, și 

Zamfirescu Leonard-Niculae) și 5 voturi împotrivă (Laslo Mihail-Cristian, Naciu 

Constantin-Vladimir, Ioniță George, Kofod Helen-Daniela și  Roșca Iustinian), 

proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre  pentru 

aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii comisiei constituite 

prin HCLS 5 nr. 114/17.06.2021 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. în 

vederea stabilirii condițiilor unei posibile modernizări a corpului C36 din Calea 

Rahovei nr. 266-268, în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica 

și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a spațiului menționat. 

 Domnule Secretar General avizul comisiilor? 

 

Dl Secretar General Mănuc Florin 

Avizul comisiei 1 favorabil, avizul comisiei 7 nefavorabil. 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă multumesc! Vă rog să supuneți proiectul la vot! 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-

Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru 

George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu Georgiana-Raluca, Țigănuș 

Marian, Gorneanu Mihaela și Mălăelea Daniel), 5 voturi împotrivă (Kofod Helen-

Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Ioniță George și Roșca 
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Iustinian) 6 abțineri (Ilie Cătălin-Andrei, Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță 

Alexandru, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae) proiectul de 

hotărâre a fost adoptat. 

 Trecem la punctul 24: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.  

Vă rog grupurile politice fiecare  să facă propuneri:  

Grupul Partidul Social Democrat? 

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Pentru funcția de președinte de ședință propun pe domnul Țigănuș Marian. 

Grupul Partidului Național Liberal? 

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Pentru funcția de președinte de ședință noi propunem pe domnul Emil 

Agheorghiesei.  

 Am spus că la 3 luni de zile vom schimba președintele de ședință lucru pe care 

noi PNL am considerat să ne ținem de cuvânt. Pentru acum, noi nu avem nicio 

propunere din consilierii noștri dar, considerăm că toți consilierii pot fi președinte 

de ședință de aceea, îl propunem pe domnul Emil Agheorghiesei.  

 

Dl consilier Agheorghiesei Emil 

Vă mulțumesc, eu o să fiu fac un tratament de vreo 4 luni de zile și nu pot.  

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Ducuță, domnul Agheorghiesei are probleme de sănătate.  

 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Am înțeles, retragem propunerea!  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 
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Grupul USR PLUS? 

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

Noi nu avem nicio propunere! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Grupul P.P.U.(social liberal)? 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Nu avem nicio propunere! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Grupul P.M.P.? 

 

Dl consilier Ilie Cătălin 

Nu avem nicio propunere! 

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Domnule Secretar General, vă rog să supuneți proiectul la vot! 

 

 Dl Secretar General Mănuc Florin 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea 

George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Gorneanu Mihaela, Găină Maria, Iofciu Ion, 

Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis 

Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefănescu 

Georgiana-Raluca, Țigănuș Marian,  Laslo Mihail-Cristian, și Roșca Iustinian) și 8 

abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, 
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Pop Claudia-Ramona, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ioniță George, Ilie Cătălin-

Andrei),  proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Doamna consilier Kofod Helen Daniela și domnul consilier Naciu Constantin 

Vladimir nu și-au exprimat votul.  

 

 Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

Vă mulțumesc pentru încredere! Doresc să vă propun ceva! Am discutat și cu 

domnul primar. Haideți să votăm o hotărâre, ca de acum încolo, ședințele ordinare 

să se țină cu prezență fizică, cu absență justificată cum spune codul administrativ în 

caz de boală, iar în on-line, doar ședințele extraordinare convocate de  îndată. 

Procedura este greoaie în sistem acesta hibrid ... trebuie să așteptăm ... nu avem 

legătură ...nu știm sigur. Eu v-aș sugera, nu acum, la primul proiect, la următoarea 

ședință ordinară să cuprindă aceste prevederi.  Normal, ar trebui să avem 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Și încă odată, repet, 

intrarea în online să se facă la ședințele extraordinare, când termenul de anunțare e 

foarte scurt sau în caz de boală, când absența e justificată ... După opinia mea nu este 

nici constructiv și nici normal. 

 

 Dl consilier Roșca Iustinian 

Dar este pandemie! 

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

 

  Da, sunt de acord , suntem în pandemie dar când ordonanțele, hotărârile de 

Guvern ne vor impune lookdown e firesc că vom face așa, dar acum nu este cazul 

...dar la atâtea puncte pe ordinea de zi, o prelungim foarte mult și  intervine oboseala. 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

 Doresc să fac înainte de închiderea ședinței un anunț. Precum știți în urma 

incendiului de la blocul din Calea Rahovei s-a deschis un cont în Trezoreria 

Sectorului 5, pentru donațiile care vin de la cetățeni, pentru locatarii afectați, ai 

blocului 13. Am extrasul de cont de azi dimineață, în fiecare zi îl updatăm. Astăzi, 

în cont, în trei zile s-au strâns 2210 lei, ulterior vom da doar numele, nu și datele cu 

caracter personal a celor ce au donat. Sunt sume cuprinse între 30 de lei la 300 de lei 

și mai mult, 800 lei. Astăzi, în cont se află 2210. Probabil că acest cont va funcționa 
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maxim două, trei săptămâni. Vom stabili exact! Vom face acest lucru și împreună 

cu dumneavoastră, pe urmă, vom stabili ce vom face... vom lua produse sau le dăm 

efectiv ce s-a strâns celor 28 de apartamente afectate. Iar al doilea anunț, privind 

ședința ordinară din luna septembrie, o voi convoca în data de 22. Asta pentru a vă 

face programul. Dacă până atunci vor mai interveni probleme urgente, vom discuta 

în ședință de urgență sau vom stabili de comun acord.  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

     Am și eu două întrebări! Dacă știți cumva raportul incidentului din Calea  

Rahovei?  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

        Da, raportul este la mine pe birou de a doua zi de la incident!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

       Vom face și noi public?  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

Da, cum să nu! îl facem dar ținând cont de datele cu caracter personal! Puteți 

să-l studiați, pot să vi-l dau!  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

       Este adevărat că acel șantier nu are autorizație de construcție? 

  

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

       Nu, lucrul ăsta e un simplu folclor. Toate au autorizație de începere de atunci, 

din 2019...  

 

Dl consilier Roșca Iustinian 

      Valabilă, că au avut la un moment dat, mi se pare că au avut valabil la data 

incidentului ... 

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

        Este o întrebare pertinentă pentru care nu am verificat, voi verifica ... 
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Dl consilier Roșca Iustinian 

 Am întrebat la momentul ăla și au trecut cele zece zile conform ordonanței, 

nu am primit niciun răspuns.  

 

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone 

      Ok, probabil a plecat la cursuri și nu ... dacă e cineva de la Poliția Locală, sau 

cineva în locul domnului director să-mi aducă personal informația și să pună și la 

dispoziția domnului consilier ce a solicitat.  

 

Dl președinte de ședință Țigănuș Marian 

  Vă mulțumesc, ordinea de zi este epuizată, declar ședința închisă, la ora 1618. 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1618.  

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

MĂNUC FLORIN 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ȚIGĂNUȘ MARIAN 


